Contagem regressiva: USCS Day acontece neste sábado (28)
Visita à infraestrutura dos cursos, orientação vocacional, palestras e oficinas sobre
carreira e profissões estão na programação do evento, que ocorre entre 10h e 16h.
26/10/17
A Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) realiza neste sábado (28) a 1ª
Edição do USCS Day, evento no qual abre suas portas para apresentar seus cursos a
vestibulandos, com diversas atividades e serviços para aqueles que buscam escolher sua
profissão ou conhecer melhor a área que pretende seguir. No evento, os participantes
poderão ainda realizar sua inscrição para o vestibular (exceto cursos de medicina),
gratuitamente.
No evento, o público poderá conhecer melhor a Universidade e as características dos mais
de 30 cursos de graduação oferecidos, conversando com gestores de cada curso,
participando de palestras, oficinas e outras atividades relacionadas à vida acadêmica e
profissões. Dentre as ações propostas, ocorrerão visitas às estruturas físicas de cada escola
e atividades de vivência em cada uma delas.
Para o curso de medicina, por exemplo, os interessados poderão conhecer laboratórios nos
quais acontecem as aulas práticas do curso, realizando uma aula de técnica operatória.
Para a visita às estruturas dos cursos oferecidos no Campus Centro (saúde, direito e
psicologia), a USCS oferecerá transporte gratuito.
Já para os interessados em conhecer melhor o curso de Direito, serão realizadas palestras
sobre o mercado de trabalho na área, além de dois Júris Simulados, demonstrando um
pouco da prática da profissão e das atividades que ocorrem durante o curso.
O espaço contará ainda com serviços á comunidade, atividades culturais, foodtrucks entre
outras opções.
Na área cultural, destaque para o cantor e compositor Matheus Vargas, que, em início de
carreira, vem compartilhar suas experiências e realizar um pocket show na Universidade.
Entre as atrações, haverá também a apresentação do DJ Diego Franchi (ex-aluno da USCS)
e trechos da peça “A felicidade segundo os felizes”, do Grupo de Teatro da USCS (o Grite),
dirigida por Kléber Di Lázzare.
O USCS Day acontece no Campus Barcelona (Av. Goiás, 3400, Barcelona, SCS), porém,
com visitas ao Campus Centro. A entrada é gratuita para todas as atividades.
Mais informações podem ser obtidas em www.uscs.edu.br/uscsday.
USCS Day
Quando: 28 de outubro de 2017, das 10h às 16h
Onde: Campus Barcelona - USCS
Av. Goiás, 3400, B. Barcelona, SCS-SP
Com visitas ao Campus Centro (Rua Santo Antônio, 50, Centro, SCS)
Grátis. Aberto à comunidade.
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